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1. A Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
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Az ülés résztvevői:
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Horváth Gábor tagjelölt (Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság)
Dr. Péter Mihály tagjelölt (Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság)
Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 20 perc)

Elnöki megnyitó
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:

Megkezdjük a bizottsági ülést. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik a bizottság nyílt ülését
figyelemmel kísérik, és az egyes napirendi pontokhoz érkeztek.

A napirend megállapítása
A bizottság tagjainak írásban kiküldtük a napirendi tervezetet, és a titkárság

azt is jelezte, hogy az MSZP-nek napirend-módosító javaslata van. Ezért most
kérdezem, hogy a napirendhez kapcsolódóan kinek van kérdése, észrevétele. Akinek
van, az most tegye meg! (Gőgös Zoltán: Nekem.) Gőgös Zoltán alelnök úrnak adok
szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Olyan értelemben jeleztem én az elnök úrnak, és
a képviselőtársaik is megkapták, hogy napirend-kiegészítést javasoltam a mai ülésre.
Ennek az az oka, hogy végső fázisába érkezett az a kormányhatározat-tervezet, amely
a január 1-jétől felálló megyei kormányhivatalok ügyét érinti. Ezzel kapcsolatban a
múlt héten kiadtam egy közleményt, amelyben jeleztem, hogy nagyon nem értek
egyet, nem értünk egyet összességében az egyik, mezőgazdasághoz tartozó
szervezetnek a beintegrálásával sem, de amit különösen aggályosnak tartunk, az a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ilyen típusú integrációja a megyei szintű
közigazgatási, közös kormányzati egységbe. Erre én kaptam nyilván egy reakciót a
minisztériumtól, amit nem is értek, mert az volt a válasz, hogy egy nem létező
határozattervezetről beszélek, ami egyébként a kezemben volt, miközben ezt a
közleményt kiadtam, és most is itt van nálam.

Információim szerint tegnap a kormány nem döntött ebben a dologban, ezért
kértem ennek az ügynek a mai napirendrevételét. Elhoztam az összes uniós
jogszabályt, amelyet sértenénk ezzel a dologgal, de ezzel nem untatnám a bizottság
tagjait; elég vaskos joganyaga van arról az Európai Uniónak, hogy mit jelentene ez a
kifizetések szempontjából. És ez nem riogatás, meg nem félelemkeltés, hanem azt
gondolom, egy akkreditált rendszerben az ilyen típusú beavatkozás olyan európai
uniós reakciót válthat ki, ami nagyon-nagyon megnehezítheti a 2010. évre járó
támogatások jövő év eleji végleges kifizetését és az egész rendszernek az egész
működését, hiszen ez egy hosszú évekre akkreditált rendszer erre a kormányzati
ciklusra, és ebbe nem fér bele, hogy megszűnik a kifizető ügynökség ilyen típusú
önállósága, és alapvető európai uniós elvárás, hogy semmilyen más kormányzati
szervvel nem keverhető ez a rendszer.

Azt is tudom, hogy a minisztérium sem ért egyet ezzel a típusú integrációval,
és én úgy gondolom, hogy a szakbizottságnak kötelessége ebben a dologban
támogatni a minisztériumot. Én ezért kértem, hogy váltsunk erről szót egy napirendi
pont keretében, és hogy adjunk egy állásfoglalást a mai bizottsági ülés alapján a
Mezőgazdasági bizottság nevében, amelyben azt kérjük a miniszterelnöktől - hiszen
az ő kezében van most a döntés, én úgy tudom -, hogy a kormány álljon el ettől a
tervétől, és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt érintően ne kerüljön sor az
ilyen típusú integrációra.



6

Én ezt nagyon fontos ügynek tartom, hiszen itt azért jó néhány százmilliárd
forint lehívásáról van szó, amit az Európai Unió megfelelő szabályok között tesz csak
meg, és nem gondolom, hogy ezzel kellene most, főleg egy ilyen, viszonylag nehéz
mezőgazdasági év után megterhelni a rendszert. Ez egy működőképes rendszer a
maga hibáival együtt, de én továbbra is állítom, hogy ez a típusú átszervezés, ami a
bizonyos régiós feladatok meg egyéb ilyen típusú dolgoknak a megszűnését jelentené,
olyan zavart okozna a kifizető ügynökségnél, ami szerintem beláthatatlan
következményekkel járna. Én azt kérem képviselőtársaimtól, hogy foglalkozzunk ma
ezzel az üggyel, és ha jót akarunk, akkor, úgy gondolom, erősítsük meg a
minisztériumot abban a törekvésében, hogy ez az integráció január 1-jével, illetve
ebben az európai uniós finanszírozási ciklusban ilyen típusú átszervezés ne
következzen be.

Én úgy gondolom, érdemes lenne persze azzal is foglalkozni, hogy a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal ilyen típusú beolvasztása mit jelent, hiszen
annak is van nagyon sok egyéb, akár az Unióval kapcsolatos feladata is, a
földhivatalokról nem is beszélve, de én úgy látom, az a kormánynak a felelőssége,
hogy azzal a rendszerrel mit csinál. Viszont ez már túlmegy ezen a felelősségen, és én
nem gondolnám, hogy az Európai Unióval ebben a témában - hiszen ez uniós
rendeleteket érintő téma - megfelelő egyeztetés történt.

Én tehát azt kérem, hogy erről váltsunk szót, mindenki mondja el a
véleményét, és hogyha azt látjuk, hogy a bizottságon belül egy erős álláspont, hogy
márpedig a minisztériumnak van igaza ebben a vitában a társminisztériummal
szemben, akkor ezt erősítsük meg egy olyan közleménnyel vagy nyilatkozattal, ami
véleményem szerint jó irányba viheti ezt a még el nem döntött kérdést, hiszen ez a
héten mindenképpen eldől. Tehát nincs több időnk, nincs arra időnk, hogy a jövő
hétre halasszuk el ezt a dolgot. Én először egy rendkívüli bizottsági ülésre gondoltam,
de miután megjött a meghívó a mai napra, és, úgy gondolom, most még időben
vagyunk, hogy ezt…, szerintem nem is kell hosszasan, hanem tekintsük át, és
döntsünk ebben a kérdésben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Már majdnem a vitát is lefolytatta önmagával
Gőgös Zoltán (Gőgös Zoltán: Indokoltam.), közben csak napirend-kiegészítésre kért
szót.

Szeretném tisztázni, hogy a kormány nemhogy olyan mértékben, mint az
előző kormány, hívott le uniós támogatásokat, hanem minimum abban a mértékben,
és ráadásul időben szeretné az uniós támogatásokat lehívni. Tehát nem gondolnám,
hogy ennek a veszélyeztetése bármilyen körülmények között megtörténhetne.

Amivel kapcsolatosan nem javaslom napirendre venni ezt a kérdést, az az,
hogy szeptember 1-jétől felálltak a megyei kormányhivatalok, egyelőre a
hivatalvezető került kinevezésre - ezt a közhírekből mindenki hallhatta. Innentől
kezdve lesz fél éven keresztül a hivatalvezető feladata, hogy a hivatalt január 1-jére
felállítsa.

Az érintett téma, amelyet az alelnök úr jelzett, nem a Mezőgazdasági bizottság
hatáskörébe tartozik, ugyanis szakmailag a minisztériumok közötti felosztási rend
alapján a közigazgatási szerkezet átalakítása a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumhoz tartozik. Ezért azt javaslom az államtitkár úrnak, bocsánat, az
alelnök úrnak, volt államtitkár úrnak, alelnök úrnak, hogy amennyiben ilyen igényük
van, és ennek a rendszernek a struktúrájáról való vitát szeretnék lefolytatni, az az
alkotmányügyi bizottságra mint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot
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ellenőrző parlamenti bizottságra vagy bármely, e minisztériumhoz tartozó és a
struktúrában neki megfelelő parlamenti bizottságra tartozik.

Nem jelent még meg olyan kormányrendelet, amely az érintett
háttérintézmények besorolását nevesítette volna, és természetesen amit itt az alelnök
úr elmondott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal akkreditációját illetően, azt
természetesen tudjuk mi is, és az ön által annak idején vezetett, felügyelt
minisztérium most is ott lévő szakjogászai ezt ugyanúgy tudják, mint ahogy 2004-ben
is tudták, ez a kérdés akkor is felmerült. Érintettsége tehát nem ennek a bizottságnak
van ebben a kérdésben, itt közigazgatási strukturális kérdésről van szó. Nem javaslom
napirendre venni az előbb említett napirendi pontot.

Van-e további kérdés, észrevétel a napirendi pontokhoz? (Senki nem
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor először az indítványról, Gőgös Zoltán
indítványáról szavazunk, miszerint ezt a kérdést vegyük napirendre. Ki az, aki
egyetért ezzel az indítvánnyal? Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.)
Négy szavazat. Ki az, aki ellenzi, tehát nemleges szavazatot ad le? Kérem ezt is
kézfeltartással jelezni. (Szavazás.) Ez tíz. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő, a
képviseleti jog folytán két tartózkodás van. A bizottság nem vette napirendre az
indítványt.

Ezek után kérdezem, hogy az eredetileg kiküldött napirendi pontokhoz
kapcsolódóan ki az, aki elfogadja az így javasolt napirendi pontokat. Aki igen, az
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez szemmel látható többség, meg nem számolva,
de ha számolni kell, 13 szavazatot látok, igen, 13 szavazat van. Ki az, aki tartózkodik
ennél? (Szavazás.) Három tartózkodás. Eszerint fogunk haladni.

A Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása

Elnöki bevezető
Az első napirendi pont a Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság tagjainak

megválasztása. Szeptember 2-án Rebekát köszöntjük névnapja alkalmából
(Derültség, taps.), és ez a 2-a, megmondom őszintén, nem külön egy bizottsági
tagunk névnapjára lett időzítve, hanem egy törvényi ok miatt került sor a szeptember
2-ai ülésnap összehívására, mégpedig az elfogadott, Nemzeti Földalapról szóló
törvény tekintetében a záró rendelkezések egyike úgy szól, hogy szeptember 1-jén lép
hatályba a törvény. A közhírekből sokan hallhatták, hogy az elnök kinevezése
megtörtént, és ehhez kapcsolódóan a záró rendelkezések egyike úgy szól, hogy az
Országgyűlés mezőgazdasági ügyekkel foglalkozó bizottsága az ellenőrző bizottság
tagjait legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő napig megválasztja. Tehát az 1-
je után egy napunk állt rendelkezésre, hogy elvégezzük a törvény másik szakasza által
ránk hárított feladatot, e másik szakasz, a 14. § pedig azt mondja ki, hogy az NFA
tevékenységét az öttagú ellenőrző bizottság ellenőrzi, melynek tagjait az
Országgyűlés mezőgazdasági ügyekkel foglalkozó bizottsága választja, illetve menti
fel; és a törvény nevesíti azt az öt szervezetet, amelyek jogosultak tagokat delegálni
az ellenőrző bizottságba.

Már a törvény megszületése pillanatában értesítettük a törvény által nevesített
szervezeteket, hogy kezdjék el az egyeztetést, és tegyék meg a jelölést, hogy erre a
szeptember 2-ai napra minden bizonnyal döntési helyzetbe kerüljön bizottságunk. E
tekintetben, tehát a jelölő szervezetek tekintetében az öt szervezet: az egyéni
mezőgazdasági termelők érdekképviseletét ellátó szervezetek, a társas mezőgazdasági
vállalkozók érdekképviseletét ellátó szervezetek, az erdőgazdálkodók
érdekképviseletét ellátó szervezetek, az országos önkormányzati szövetségek és
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érdekszövegségek, valamint a Magyar Agrárkamara szintén jogosult tagot ajánlani.
Ezen öt szervezetet nevesíti a törvény, ennek megfelelően küldtük ki az ajánlásra
szóló felhívást. Mindenki élt az ajánlás és a jelölés jogával. Most megnevezném a
nevesített személyeket.

Az egyéni gazdálkodók részéről a három szervezet, amely ide tartozik, jelezte,
hogy ugyan nem összhangban történt a jelölés, de egy jelöltre érkezett csak érvényes
ajánlás, ő pedig dr. Péter Mihály. A Haltermelők és a Halászati Érdekképviseleti
Szövetséget ellátó szervezet, a mezőgazdasági társas vállalkozások képviseletét ellátó
szervezetek, valamint a mezőgazdasági dolgozók országos tömörítését elvégző

szervezet részéről Horváth Gábor főtitkár urat jelölték. Az erdőgazdálkodók
képviseletét ellátó szervezetek részéről Klemencsics Andrást jelölték. Az
önkormányzati szövetségek együttes jelöltje Bacher János. Valamint Magyar
Agrárkamara részéről dr. Roszik Pétert ajánlják. Mindegyikük önéletrajzát elküldték,
mi azt továbbították a bizottsági tagok részére.

Arra kérem szépen a most nevesített jelölteket - akikkel nem szoktunk sokszor
találkozni, hiszen a kinevezésük, az esetleges kinevezésük után végzik a munkájukat,
bár meghívhatnánk őket, és beszámoltatási kötelezettséggel kérhetnénk őket, hogy
számoljanak be a munkájukról, de most ez az alkalom mindenféleképpen olyan,
amikor így együttesen látjuk őket -, hogy néhány mondatban mutatkozzanak be.
Természetesen - mint említettem - írásban megkaptuk az életrajzukat. Úgyhogy
kérem szépen dr. Péter Mihályt, Horváth Gábort, Klemencsics Andrást, Bacher Jánost
és Roszik Pétert, hogy legyenek szívesek a velem szemben, tőlem jobbra lévő szabad
üléshelyeket foglalják el, mikrofon közelbe üljenek le, üljék körbe ezt az asztalrészt.
(Megtörténik.) Így van.

Akkor megadom a szót Péter Mihály úrnak.

A tagjelöltek bemutatkozása

Dr. Péter Mihály
DR. PÉTER MIHÁLY tagjelölt (Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság): Jó

napot kívánok! Péter Mihály vagyok, szakmám szerint ügyvéd, társadalmi tisztségben
a MAGOSZ országos alelnöke, elnökségi tagja vagyok. A földhöz, a
mezőgazdasághoz annyiban kötődöm, hogy feleségem családi gazdálkodó, nagyfiam
mezőgazdasági vállalkozó, a legkisebb fiam pedig a Szent István Egyetem
agrármérnöki karára jár. Röviden ennyit szeretnék elmondani.

Három hónapig voltam már a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Ellenőrző
Bizottságának a tagja Budai Gyula kollégám után.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Gábor!

Horváth Gábor
HORVÁTH GÁBOR tagjelölt (Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság):

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A Mezőgazdasági Országos
Szövetségnek vagyok a főtitkára, választott tisztségviselője. Szakmám szerint
agrárközgazdász vagyok. Az ilyen típusú tevékenységet húsz éve gyakorlom ebben a
szervezetben. Dolgoztam az ellenőrző bizottságban, a Földalap Ellenőrző
Bizottságában, legutóbb az elnöki tisztséget is én viseltem. Voltak nehézségeink és
problémáink, volt idő, amikor egyébként a bizottsághoz is fordultunk ebben a
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tárgyban. Azt gondolom, ha megkapjuk ezt a megbízást, vagy ha megkapom ezt a
megbízást, akkor az új feltételeknek megfelelően kell majd folytatnunk ezt a
tevékenységet. Nekünk, Péter Mihálynak is, nyilvánvalóan annyi előnyünk van, hogy
látjuk az átadás ismert, most már lassan ismert körülményeit. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bacher Jánost is köszönthetjük, aki Bakonyszentkirály
polgármestere.

BACHER JÁNOS tagjelölt (Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság): Nem.

ELNÖK: Nem? Bocsánat! Azt hittem.

Bacher János
BACHER JÁNOS tagjelölt (Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság):

Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Bacher János vagyok, Bakonyszentkirályról
érkeztem, de nem vagyok polgármester. Gödöllőn, a Szent István Egyetemen
végeztem környezetgazdálkodási agrármérnökként. Azóta gyakorlatilag
agrármérnökként dolgozom egy mezőgazdasági társas vállalkozásnál. Földügyekkel,
szinte kizárólag csak földügyekkel foglalkozom immáron öt éve, valamint
környezetvédelmi ügyekkel. Az önkormányzati szövetségek jelöltjeként érkeztem.
Önkormányzati tapasztalatom ugyan van, képviselő voltam lakóhelyem, akkori
lakóhelyem önkormányzati képviselő-testületében, de ez gyakorlatilag ezzel az évvel
mindenképpen megszűnik, mert házasság révén elkerültem a településről, tehát ilyen
módon vagyok most bakonyszentkirályi lakos. Köszönöm.

Hozzászólások, kérdések, válaszok
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem jelent meg - a törvény nem teszi

kötelezővé, hogy a bizottság előtt megjelenjen minden jelölt -, legalábbis nem látjuk
Klemencsics Andrást és dr. Roszik Pétert. Klemencsics András életrajzából kiderül,
hogy a Fővárosi és Pest Megyei MgSZH Erdészeti Igazgatóság vezetője. A
bizottságnak nem tisztsége az összeférhetetlenséget megvizsgálni, hogy ez esetben az
fennáll-e vagy fennállhat-e - a bizottság dönteni fog, én minden jelölt esetében az
igenlő döntést javaslom -, ezt természetesen a jelölő szervezeteknek kell majd
megnézniük, és egyéb jogszabályokat is, és ehhez tudni kell, hogy ez esetben van-e
ilyen összeférhetetlenség vagy összeférhetetlenségi szabály. Ha ez netán később derül
ki, az nyilvánvalóan a tagsága automatikus megszűnésével fog járni.

Kérdezem, hogy van-e a bizottság tagjainak kérdése, észrevétele az itt
elhangzottakhoz. (Varga Géza jelzésére:) Parancsolj, Varga Géza képviselő úr!

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. A Jobbik természetesen
meg fogja szavazni mindegyik jelöltet, hiszen egy olyan társadalmi konszenzus áll
ezek mögött a jelöltek mögött, ami ezt indokolja. Ugyanakkor viszont nem minden
szervezet, a jelölő szervezetek közül nem mindegyik értett egyet mindegyik jelölttel,
ezért erre vonatkozóan szeretnék kérdést feltenni. A MAGOSZ jelöltje esetében mi
volt a másik két szervezet véleménye? Tudom, hogy jelentőségében és egyéb
tekintetben kisebbek, de esetleg hordozhat olyan információt az, hogy miért nem
sikerült a konszenzust elérni. Ezt szeretném megkérdezni.

Ugyanúgy Klemencsics András úrnál is hasonló a kérdésünk.
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Bacher János úrnál ugyancsak kérdés, hogy a Megyei Jogú Városok
Szövetsége, Kósa polgármester úr miért nem javasolta, vagy miért nem írta alá a
jelölését. (Gőgös Zoltán: Mert nem volt itthon.)

ELNÖK: Az a speciális helyzet áll elő, hogy az egyik jelölő szervezet
országos elnöke egyben bizottsági tagunk is, bár ebbéli tisztségében nem kötelező
megszólalnia (Jakab István: De megszólalhat.), de biztos, hogy nem menekül el a
kérdés elől. A bizottság hivatalos tájékoztatást kapott a Földtulajdonosok Országos
Szövetsége és a Parasztszövetség részéről, amelyben rotációs rendszerű
tisztségviselés betöltésére tettek javaslatot a három szervezet részéről, amiben nem
történt megállapodás. Hozzáteszem, hogy ezen kifogások ellenére a Parasztszövetség
és a Földtulajdonosok Országos Szövetsége hivatalosan nem jelölt saját jelöltet, tehát
hivatalosan egy jelölés érkezett. Abban az esetben, ha történt volna ilyen - az elmúlt
időszakban volt ilyen, hogy megállapodás hiányában többes jelölés történt -,
egyszerűen a bizottságra hárulna a feladat a döntésben. Annak a vitának az ellenére,
ami itt a három szervezet között láthatólag kialakult, bizottságunk abszolút nem
avatkozhat bele, ennek ellenére csak egy jelöltje van ezen három szervezetnek. Tehát
jogilag csak Péter Mihály jelölésével tudunk foglalkozni.

(Jelzésre:) Bocsánat, megadom a szót Jakab Istvánnak. Látom, hogy Szabó
Rebeka is jelentkezik, de amúgy is, az ellenzéki, kormánypárti sorrendiség
tekintetében Jakab Istvánnak kell hogy szót adjak.

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Nem jött létre megállapodás, mert az eddig meglévő szokásjog alapján és
az egyébként vonatkozó jogszabályok alapján egy személy delegálására volt meg a
lehetőség. Ennek az egy személynek a delegálása részünkről megtörtént. Ilyen, hogy
rotáció, kötött mandátum és minden egyéb, azt gondolom, eddig sem volt, és ezután
sem követendő példa. Ezt követően pedig szeretném biztosítani a szervezeteket, hogy
mint ahogy eddig, közösen, ugyanúgy természetesen most is minden a nyilvánosság
előtt zajlik a földügyekben, és természetesen minden egyeztetésre lehetőség van. De
ha van egy igen hosszú idő óta kialakult rend, úgy gondolom, azt illik fenntartani,
fenn kell tartani, illetve az a követendő. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most adok szót Szabó Rebekának.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az egyik kérdésem
nekem is az lett volna, amire most Jakab István úr megadta a választ, úgyhogy ezt
köszönöm.

A másik, hogy igen, mi is szeretnénk kifejezni a meglepetésünket, illetve nem
is tartjuk annyira szerencsésnek, hogy tulajdonképpen az erdészeti képviseletek
helyett nem az érdekképviseletek tagja, hanem tulajdonképpen egy hatósági tag lett
megnevezve az ellenőrző bizottságba. Nem tudom, hogy valaki esetleg meg tudná-e
világítani, hogy ez miért így történt. (Gőgös Zoltán: Kitűnő szakember.)

Illetve egy megjegyzést szeretnék még tenni: hogy továbbra is nagyon
sajnálatosnak tartjuk, hogy a környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek
delegáltja nem kerülhetett bele az ellenőrző bizottságba. Mint tudjuk, ez a törvényben
már egy lezárt ügy, csak szeretném megjegyezni, hogy ahogy így elnézem, ezt még
mindig indokoltnak tartom, tartanám. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem
jelentkezik.)

A bizottságunkhoz annyi tájékoztatás érkezett a Megyei Jogú Városok
Szövetségével kapcsolatosan, hogy Kósa Lajos elnök úr akkor a szabadságidejét
töltötte, és nem alakítottak ki álláspontot a Megyei Jogú Városok Szövetsége részéről.
Én tehát legalábbis azt a tájékoztatást kaptam egy e-mailen keresztül, hogy nem
ellenzésről van szó, hanem arról, hogy nem volt véleményük; ők nem jelöltek, és nem
is támogattak senkit - ha jól értem a hozzánk eljutott irományból.

(Jelzésre:) Kinek a képviseletében van itt?

SZABÓ GELLÉRT (Magyar Faluszövetség): (Hangosítás nélkül:) Szabó
Gellért, a Magyar Faluszövetség képviselője, elnöke, és az önkormányzati
érdekszövetségek…

ELNÖK: Bocsánat, én ezt egyelőre azért kérdeztem meg, mert a bizottsági
ülésen külső személy csak akkor szólalhat meg, ha a bizottság hozzájárul. Hogyha az
itt elhangzottak kapcsán segíteni tudna információval, akkor megkérdezem a
bizottságot, hogy megadjam-e a szót Szabó Gellért úrnak - én javaslom ezt.
Kérdezem tehát, hogy ki az, aki ezzel egyetért. Aki egyetért vele, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Igen, jeleztük.

Kérjük, hogy a hozzászólás idejére ön is legyen szíves egy mikrofonhoz ülni.

SZABÓ GELLÉRT (Magyar Faluszövetség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Köszönöm a szót, és elnézést a tapasztalatlanság vagy járatlanság miatt.
Csak meg kívánom erősíteni az elnök úr információját. Mind a hat országos
önkormányzati érdekszövetséghez ugyanaz az anyag jutott el ugyanabban az időben.
A Faluszövetség elnökeként én koordináltam ezt a munkát, lévén hogy az EB tagja
voltam eddig. A Megyei Jogú Városok Szövetségével személyes egyeztetés és
telefonbeszélgetés is volt, valóban az az igazság, hogy nem érkezett tőlük válasz,
ellenző sem és a jelöltségnek az aláírására vonatkozó sem. Tehát egy tartózkodó
álláspontként kérem tekinteni Kósa elnök úr oldaláról ezt a dolgot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem
jelentkezik.) Nincs. Akkor rátérünk a szavazásra. Az előbb ismertetett, az
előterjesztésben felsorolt sorrendiség szerint fogjuk a jelölteket nevesíteni és szavazni
róluk.

Szavazás
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért dr. Péter Mihály jelölésével. Aki igen, az

kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú.
Kérdezem, hogy Horváth Gábor jelölésével ki ért egyet. Aki igen, az

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Szintén egyhangú.
Kérdezem, hogy Klemencsics András jelölésével ki ért egyet. Aki igen,

kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Szintén egyhangú… Egyhangú? (Varga
Géza: Tartózkodom.) Bocsánat, nem egyhangú. Egy tartózkodás? (A Jobbik
képviselőinek:) Vagy mind a ketten tartózkodtatok? Bocsánat!

VONA GÁBOR (Jobbik): Én megszavaztam.
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ELNÖK: Én is úgy láttam. Tehát egy tartózkodás mellett… (Varga Géza:
Csak egy mondat!) Parancsolj!

VARGA GÉZA (Jobbik): Miután nem kaptam választ arra a kérdésemre,
hogy a két nem jelölő szervezetnek, tehát az OEE-nek és a Vadászati Védegyletnek
mi az álláspontja. Ez az oka.

ELNÖK: Mi erre itt nem tudunk választ adni. (Varga Géza: Nem, persze!)
Értem. Tehát egy tartózkodás mellett megszavaztuk.

Bacher János tekintetében ki támogatja a jelölést? Aki igen, kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.

Dr. Roszik Péter tekintetében ki az, aki támogatja a jelölést? Aki igen, kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Szintén egyhangú.

Azt kérem, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz írjunk egy
feljegyzést Klemencsics András státuszával kapcsolatosan, kérjünk egy állásfoglalást
a minisztériumtól az itt elhangzottak tekintetében és a jegyzőkönyvre való
hivatkozással, ami itt vitaként felmerült.

Ha nincs további kérdés, észrevétel az első napirendi ponthoz (Senki nem
jelentkezik.), akkor azt lezárom. Egyben köszönöm a jelölő szervezetek részéről a
nagyszámú jelenlétet és érdeklődést.

Egyebek
A második napirendi pont, az egyebek következik. Az egyebekben csak

tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait a soron következő, tervezett üléseinkről.
Jövő héten szerdán, 10 órakor lenne a következő ülésünk - kötelezettségünk van - a
zárszámadás általános vitára való alkalmasságának a megtárgyalása kapcsán, és ha
addig esetleg bármi egyéb csatlakozik még ehhez a napirendi ponthoz. És rá egy
hétre, szintén szerdán, 10 órakor javaslom összehívni a bizottsági ülést, mert az előtte
lévő két nap egyikén lezajlik a zárszámadás vitája, és hogyha ahhoz módosító
indítványokat nyújtanak be, akkor azokat rögtön meg tudnánk tárgyalni. Utána
várhatóan két hét szünet következik az önkormányzati választás miatt. Részemről
ennyi volt a tájékoztatás.

Kérdezem, hogy van-e az egyebek között bárkinek bejelentése, kérdése,
észrevétele? (Jelzésre:) Jakab István!

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Egy rövid tájékoztatást
szeretnék adni mint az erdészeti albizottság elnöke. A nyár folyamán két ülést tartott
az albizottság, és döntés született arról, hogy október 8-án a magyar erdők hete
keretében erdészeti nyílt napot szervezünk a Parlament Felsőházi termében. Ezt
tájékoztatásul szerettem volna közzétenni. Természetesen valamennyi erdészszakmai
szervezet részvételével és közreműködésével zajlik majd az esemény. Reméljük,
hogy a magyar erdők ügyében sikerül érdemi, korrekt és konszenzuson alapuló
állásfoglalást kialakítani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Tehát készülünk az első nyílt napunkra. Mint
említettem azoknak, akik nem voltak eddig bizottsági tagok, ebben élenjárunk, a nyílt
napok tartásában. Szinte büszkeséggel töltött el, hogy a Parlament I. liftjével szemben
lévő folyosón, a VI. kapu és az I. lift összekötő folyosóján megtalálható egy vitrinben
a bizottságok által tartott nyílt napok könyvanyaga, és ott a Mezőgazdasági bizottság
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egy egész sort elfoglal azzal az öt nyílt nappal, amit a négy év alatt tartottunk, annak a
könyvformája található meg ott.

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
akkor a második napirendi pontot is lezárom, és az ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 51 perc)

Font Sándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


